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Departamento do Interior A 

Y 
Comissão de Automobilismo 

Notification 

It is hereby published for the general information of holders 

of stage carriage permits that the S. T. A. in its meeting held 

on 27-3-1968 has taken a decision as a policy that all the stage 

carriage permits issued for the period of three years shall be 

renewed on their expiry for a further period of two years so 

as to complete the total period of five years on condi 

tion that during this period of two years, the holders of such 

permits shall get replaced their vehicles of model older than 

1964 model on all inter - State routes and intra - State routes 

of lenth not less than 30 koms. by motor vehicles of model later 

than 1963 model, failing which their permits shall not be re 

newed after expiry of this period of two years. 

Panaji, 7th May, 1967.- B. J. K. Tampi, Secretary State 

Transport Authority . 

Aviso 

Faz - se público para conhecimento geral dos detentores de 

lilcenças para carreiras, que a Comissão de Automobilismo, na 

sua reunião realizada em 27 de Março de 1968 , decidiu que 

todas as licenças para carreiras concedidas pelo período 

de três anos tinham de ser renovadas, após expirar o prazo 

das mesmas , por mais dois anos , a fim de fim de completar 

um período total de cinco anos , sob condição de que durante 

o período desses dois anos os detentores das mesmas li 

cenças teriam de substituir os seus veículos, do modelo 

anterior ao de 1964 , por veículos de modelo adoptado pelos 

veículos que circulam em todos os Estados e entre diferen 

tes Estados, em peroursos não inferiores a 30 kms. por 

veículos de modelo posterior ao de 1963 , caso contrário as 
suas licenças não serão renovadas após expirar o período 
de dois anos . 

Panagi, 7 de Maio de 1968 : -- B. J. K. Tampi, Secretário 

da Comissão de Automobilismo, 

Home Department 'C 

Office of the Custodian of Evacuee Property 

Departamento do interior "C " 

Repartição do Gestor da Propriedade dos Evacuados 

Notification 

In pursuance of sub -section ( 4 ) of Section 5 of the Goa, 

Daman and Diu Administration of Evacuee Property Act , 

1964, the Custodian is pleased to notify for general informa 

tion the list of the evacuee properties specified in the Sche 

dule annexed hereto , which have vested in him . 

SCHEDULE 

Aviso 

De harmonia com a alínea ( 4 ) do artigo 5.º de « Goa , Daman 

and Diu Administration of Evacuee Property Act , 1964 » O 

Gestor torna público , para conhecimento geral que as proprie 

dades dos evacuados descritas no quadro anexo passaram para 

a sua posse . 

QUADRO 

Sr. No. Description Locality 
N.° de 

série Descrição Localidade 

1. Rural Property by name « Deugali- Kalay , Sanguem . 
mola Goulea vadimola Colmmolar 

and « Pandiavorial molla » registe 

red under No. 22170 at 'Page 

No. 196 of Book No. B 56 in the 

Land Registration Office , Quepem . 

2. Property by name « Agdoce » registe- Kalay , Sanguem . 

red under No. 22171 at page 

No. 197 of Book No. B 59 in the 

Land Registration Office , Quepem . 

3. Property by name « Charvado Ucda Kalay , Sanguem . 

and Cama molla » registered under 

No. 22172 in the Land Registration 

Office , Quepem . 

Panaji, 7th May. 1968. Gopal A. Desai, Asstt . Custodian 

of Evacuee Property . 

1. Prédio rústico denominado « Deugali- Calai, Sanguém . 

mola Gouleavadimola Colmmola » e 

kPandiavorial molla » inscrito sob 

o n . ° 22170 à pgs . 196 do livro 

nº B 56 na Conservatória do Re 

gisto Predial de Quepém . 

2. Prédio denominado « Agdoce » inscrito Calai, Sanguém . 

sob o n . 22171 , à pgs . 197 do livro 

n . ° B59 na Conservatória do Re 

gisto Predial de Quepém . 

3. Prédio denominado « Charvado Ucda » Calai, Sanguém . 

e Cama Molla » inscrito sob o 

n .° 22172 na Conservatória do Re 

gisto Predial de Quepém . www 

Panagi, 7 de Maio de 1968 . Gopal A. Desai , Gestor 

adjunto da Propriedade dos Evacuados . 
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Revenue Department 
Departamento de Rendimentos 

Administration Office of the Comunidades of Goa 
Administração das Comunidades de Goa 

Notice 

It is hereby announced that on the 18th June, 1968, at 

12 a . m . , at the door of the aforesaid Administration Office , 

auction will be held of a plot of land without special deno 

mination , situated at Soroti of Chorão belonging to the 

Comunidade of Chorão , applied for lease , for the construction 

of a house , by Bicó Ladcó Calangutcar , resident of Chorão , it 

is bounded on the east and south by the land of Essó Calan 

gutcar , from Naroa of Sanquelim , on the west by the land of 

same Comunidade, reserved between to plats (travers ) and by 

north public way , covering an area of 941,62 sq . metres , the 

auction base is the annual lease rent of Rs. 2 / - , 

Further it is announced that the successful bidder will 

have to produce , at the auction time for the purpose of 

adjudication according to the case the following documents 

as a proof that : - 

a ) he does not possess house in the native village as 

well as in the locality of present residence . 

b ) he , owing to his professional affairs or of any member 

of his family is in need of the plot which the present 
file refers to . File no . 35/1961. 

Anúncio 

Anuncia - se que no dia 18 de Junho próximo pelas 12 horas , 

e à porta da sobredita Administração , será levado em hasta 

pública o terreno sem denominação especial, sito no bairro 

Soroti de Chorão e pertencente à comunidade da mesma al 

deia , requerido em aforamento para construção de casa por 

Bicó Ladcó Calangutcar , da mesma, confrontado de nascente 

e sul com a propriedade de Essó Calangutcar de Naroá de 

Sanquelim , de norte caminho público e de poente terreno da 

comunidade, reservado entre dois talhões ( travessas ) na área 

de 941,62 mp, sendo a base da licitação o foro ánuo de duas 

rupias. 

Anuncia - se mais que o indivíduo em que for uitimado o 

lanço terá de produzir no acto , para os efeitos de adjudica 

ção, conforme o caso , os seguintes documentos comprovati 
vos : 

a ) de ele não possuir casa na aldeia donde é oriundo 

bem como na localidade na residência actual; 

b ) de que devido aos afazeres ou de qualquer membro 

da sua família necessita do terreno constante do pro 

cesso — Processo n.º 35/1961. 

Panaji, 29th April, 1968 . The Secretary , Bogvonta Porobo 
Verlencar . 

Visa . — The Administrator , N. S. V. S. Velingcar . 

C / a 

Panagi, 29 de Abril de 1968. -O Secretário , Bogvonta 
Porobo Verlencar . 

Visto . - O Administrador , N. S. V. 8. Velingcar . 

C / C 

Administration Office of Comunidades of Southern Zone 
Administração das Comunidades da Zona Sul 

Section of Comunidades of Mormugao Secção das comunidades de Mormugão 

Notice 

Tenders are invited , again , in this office up to 12 noon 

of 5th June, 1968 for the execution of the works below 

mentioned with their estimated cost : — . 

1- Construction of partial addition to the meeting 

house of the Comunidade of Sancoale , being estimate 

value of Rs . 1.174-25 P. 

2. Construction of a parapit wall for the same house 

of Comunidade for Rs. 943 / -. 

Anúncio 

Anuncia -se novamente que até às 12 horas do dia 5 do 

próximo mês de Junho , serão recebidas nesta Administração 

propostas em nota fechada e lacrada para execução das 

seguintes obras: 

1- Construção dum reparo com quarto ampliado da 

casa das sessões orçado em Rps. 1.174-25 P., da comu 
nidade de Sancoale . 

2 Construção dum parede singela na varanda da 

dita casa das sessões orçada em Rps . 943 / - . 

-- 

The conditions are mentioned in the in the respective files 

no. 41/1967 and 42/1967 which may be consulted in the 

office at Margao on any working day and during office hours . 

Tenders containing an earnest money of 5 % of the above 

value should be submitted in a sealed envelope to the Admi 

nistrator of Comunidades of South Zone . 

In case no tenders are received until the date above men 

tioned , the same will be accepted on the next day , at the 
above mentioned time. 

All tenders will be opened at 12.30 p . m . on the above 
referred days. 

Vasco da Gama, 14th May, 1968. — 1968. — The Secretary, Bog 
vonta Vitol Porobo Chimulcar . 

Seen . — The Administrator , Armando Santana Pereira . 

C / a 

As condições constam dos respectivos processos n ..” 41/1967 

e 42/1967 que poderão ser consultados nesta Administração 

em todos os dias úteis e às horas regulamentares do serviço . 

Cada proposta terá de vir acompanhada da importância de 

depósito de 5 % do dito preço . 

Não entrando proposta alguma no dia acima referido , serão 

as mesmas recebidas no dia imediato , às mesmas horas . 

A abertura das propostas será feita às 12,30 horas dos 

referidos dias designados para sua aceitação . 

Vasco da Gama, 14 de Maio de 1968. — O Secretário , Bog .. 

vonta Vitol Porobo Chimulcar . 

Visto . O Administrador, Armando Santana Pereira . 

C / c 

Advertisements Anúncios 

Administration Office of the Comunidades of Goa 
Administração das Comunidades de Goa 

Section of Ponda 

According to the terms and for the purpose laid down 

in the article 330 of the Code of Comunidades in force , it 

is hereby announced that Shri Pandari Vamana Xete Shinde, 

married , resident of Borim , has applied for lease one uncul 

tivated and unused plot named « Mola » , and belonging to the 

Comunidade of Borim , for the culture of caju and coconut 

trees plantations, covering an area of one hectare , approxima 
tely , and bounded on the east with the land of the said Co 

munidade, on the west with the plot of Shri Saucar of Borim 

and Shri Pundolik Manilheiro , on the north with the plot of 

Shri Cuvelcar and said Shri Pundalik , and on the south with 

Secção de Ponda 

Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330.º. 

do Código das Comunidades em vigor , se anuncia que Pandari 

Vamona Xete Shinde , casado, residente em Borim , requereu 

em aforamento um terreno inculto e desaproveitado denomi 

nado « Mola » , pertencente à comunidade de Borim , para os 

fins da cultura de cajual e plantação de palmeiras, na área 

provável de um hectare , confrontado de nascente com o ter 

reno da mesma comunidade, de poente com o prédio de Saucar 

de Borim e de Pundolica Manilheiro , de norte com o terreno 

de Cuvelcar e o dito Pundalica , e de sul com a mata nacional 
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the Government Forest and the land of Shri Ragno N. S. 

Borcar, of Borim . File no . 32/1967. 

Ponda , 26th March , 1968. — The Secretary , Bogvonta Po 

robo Verlencar . 

V. no . 168/1968 

( Repeated ) 

e terreno de Ragno N. S. Borcar de Borim . Processo n .° 32 / 
A1967 . -- 

Pondá , 26 de Março de 1968.- O Secretário , Bogvonta Po 

robo Verlencar . 

G. n . " 168 ; / 1968 . 

( Repetido ) 

Notices Anúncios 

2 In accordance with the terms and for purpose esta 
blished in the article 330 of Code of Comunidades , in force , it 

is hereby announced that Shri Rajarama Datarama Nachinol 

car , married , from Chorão , has applied on lease for the ser 

ventia of his house , an uncultivated and unused plot of land 

belonging to the Chorão Comunidade , where is situated , with 

out a special name, bounded on the east by the land of 

applicant, on the west públic highway, north and south re 

served alleys, covering an area of 255,35 sq . metres . ( File 

no . 15 A1968 ) . 
V. no . 182/1968 

2. Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330." 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Rajarama 

Datarama Nachinolcar , casado , residente em Chorão , reque 

reu , em aforamento para serventia da sua casa , um terreno : 

inculto e desaproveitado , sem denominação especial, perten 

cente à comunidade de Chorão onde é situado , confrontado 

de nascente com a propriedade do requerente , de poente 

estrada pública , de norte e sul bêcos reservados , na área de 

255,35 metros quadrados (processo n.º 15/1968 ) . 

G. n .° 182/1968 

3 In accordance with the terms and for the purpose esta 

blished in the article 330 of the Code of Comunidades , in 

force , it is hereby announced that Vassanti Naik , widow , 

from Carambolim , has applied on lease for the construction 

of a house , an uncultivated , rocky and unused plot of land , 
belonging to the Corlim Comunidade, bounded on the east 

by the land of proprietor Libano Cabral, on the west muni 

cipal highway, north part of the lot no . 9 and on the south 

by the land of proprietor Lingu Naik , covering an area of 

200 sq . metres . File no. 14/1968 . 

Panaji , 13th May , 1968 . The Secretary , Boguonta Porobo 

"Verlenker . 
V. no . 197/1968 

3 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330.0 

do Código das Comunidades em vigor, se anuncia que Vas 

santi Naique, viúva , residente em Carambolim , requereu em 

aforamento , para construção de casa um terreno oiteiral, in 

culto e desaproveitado , pertencente a comunidade de Corlim , 

confrontado de nascente com a propriedade de Libano Cabral, 

de poente estrada municipal, de norte com o lote n.º 9 e de 

sul com a propriedade de Lingu Naique , na área de 200 mm 

( duzentos metros quadrados ) . Processo n . ° 14/1968 . 

Panagi, 13 de Maio de 1968. -- O Secretário , Bogvonta Po 

robo Verlencar . 

G. n .° 197/1968 

Administration Office of the Comunidades of Salcete Administração das Comunidades de Salsete 

Notice 
Anúncio 

4 In accordance with and for the purpose established in 

article 330 of the Code of Comunidades in force , it is hereby 

announced that Abdus Sattar A. K. Saudagar, alias X. Ab 

dussatar, married , merchant , residing at Aquem of Margão 

has applied for lease ; for construction of house , of a hilly 

and uncultivated plot of land , without any special denomina 

tion , a part of plot no . 30 belonging to the Comunidade of 

Aquem , bounded on the east by the landed property of Ca 

xinata Xiridor Naique ; on the west by that of Ananta Bal 

crisna Naique; on the north by the land of the Comunidade , 

remaining portion of the plot and on the south by the 
landed property of G. Tirodcar, 1000 sq . metres in area ; 

and situated at Aquem . File no . 20/1965 . 

Margão , 25th April, 1968. --- The Secretary , Bogvonto Vitol 

Porobo Ohimulcar . 
V. no . 154/1968 

4. Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330 . 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Abdus 

Sattar A.K. Saudagar , por outro nome X. Abdussatar, casado, 

comerciante , residente em Aquém de Margão , requereu em 

aforamento , para construção de casa , um terreno oiteiral e 

inculto , sem denominação especial fazendo parte do lote n . " 30 

da comunidade de Aquém , confrontado de nascente com o 

prédio de Caxinata Xiridor Naique , de poente com o de Ananta . 

Balcrisna Naique, de norte com o terreno da comunidade , 

restante parte do lote e de sul com o prédio de G. Tirodcar ; 

na área de: 1000 m * , e situado em Aquéin . 

O referido pedido corre seus termos no processo .. 

n . 20/1965 . 

Margão, 25 de Abril de 1968.-O. Secretário , Bogvonto 

Vitol Porobo Chimulcar . 
G. n . 154/1968 

(Repetido ) 

OS 

( Repeated ) 

Administration Office of the Comunidades of Bardez 
Administração das Comunidades de Bardês 

Anúncios 
Notices 

5. It is hereby announced that on 21st June 1968 , at 

11 a . m ., at ithe door of the aforesaid Administraltion Office , 

auction will be held of a plot of land called « Partonchlem 

Ran » , reserved tot F ; belonging to the Comunidade of Serula , 

applied on lease for the construction of a house by Ramanata 

Roguniata Valke, resident of Britona, covering an amea .' of 

686 sq . metres . It is bounded on the east by the property 

« Rasvol» , of the heirs of Manuelinho Rodrigues , Antonio 
Mariano Solaries and others , of Torda , on west by the land 
mealsuired to Naguexa Data Ohodancar, in the file no . 80/1967 , 

on north by the strip of land along the municipal road 
which leads to Badem which makes width off , isix metres 

and on the south by the land of Comunidade , the auction 

price being the annual leaise rent of Rs. 71% 

Further it is announced that the successful bidder will 

have. Ito produce at the auction time for the purpose of 

adjudication according to the case following documents as 

a proof thalt : 

2 :2 ) he does not possess house in his native village as well 

aks in the locality of present residence ; 

5 Anuncia - se que no dia 21 die Junho de 1968 , às 11 horais . 

e à porta da sobredita Administração, será levado em hasta 
pública o terreno denominado « Paitonchém Ran » , lete reser 

vado F , pertencente à comunidade de Serulá , requerido em 

aforamento para construção de casa , por Ramanata Rogu- : 

nata Valke , residente em Britona, na área de 686 m2, con . " 

frontado de nasciễnte com o prédilo « Rasvoi» dos herdeiros 

de Manuelinho Rodrigues , António Mariano Soares e outros , 

de Dordá , de ploente com o terreno medido a Nagulexa Data 

Chodamgar ;, no processo n.º 80/1967 , de norte com a faixa 

do terreno ao longo da estrada municipal que vali a Badém , 

plerfazendo a largura de seis metros e de sul com o terreno 

da comunidade, sendo a base de licitação.o . foro anuo - de 

Rps : 7/2 

Anuncia -se mais que o individuo em que for ultimado o 

lanço terá die produzir no atoto , para os efeitos de taldjudi 

cação , conforme o caso , os seguintels documentos compro 

viativos 

a ) de ele não possutir casa na aldeia donde é oriundo, 

bem como na localidade da residência actual ; 

NEWSWT ................. SAV . -- ... - .. v..v.................. 
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b ) he, owing to his professional affalirts or of any mem 

ber of his family is in need of the plot in this 

area . 

Mapusa , Brd May , 1968 . The Secretary , Manguexa Ra 

gobá Sinai Quencró . 

Visa . — The Administrattor , Gajanan Vithal Prabhú Dessai . 

V. n .° 205 / 10.68 

b ) de que devido aos seus afazerels ou de qualquer 
membro da sua família necessita do terreno niesta 

área . Processo n . 151/1965 . 

Mapuçã , 3 de Maio de 1968. -O Secretário , Manguexo, 

Ragoba Sinai Quencró . 

Visto.-- O Administrador, Gajanan Vithal Prabhu Dessai. 

G. n . ° 205/1968 

6 In accordance with the terms and for the purpose esta 

blished in the article 330 of the Code of Comunidades , in 

force , it is hereby announced that Narana Sinai Narvencar , 

resident of Corlim , has applied on lease for the construction 

of house , the hilly rocky, uncultivated and unused plot named 

* Condicho Sorvo » , part of the lot n .° 19, situated at the hill of 

Corlim at northern direction of the Hindus' crematory of 

Corlim , and belonging to the Comunidade of Corlim , covering 

an area of 1.000 sq . metres . It is bounded on the east , west, 

north and on the south by the remaining part of the said 
lot no . 19 of land of the said Comunidade of Corlim . File 

no . 104/1968 . 

Mapusa , 24th April , 1968 . - The Secretary , Manguesa Ra 

goba Sinai Quencro . 

V. no. 135/1968 

6 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330.• - 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Narana 

Sinai Narvencar , residente em Corlim , requereu em afora .. 

mento para construção de casa o terreno oiteiral, rochoso , 

inculto e desaproveitado denominado « Condicho Corvo » , fa 

zendo parte do lote n .° 19 , sito no oiteiro de Corlim na 

direcção norte do crematório de Hindus de Corlim , e perten 

cente à comunidade de Corlim , na área de 1.000 m²., confron 

tado de nascente , poente , norte e sul com a restante parte do 

dito lote n.º 19 do terreno da dita comunidade de Corlim . 

Processo n .° 104/1968 . 

Mapuça , 24 de Abril de 1968. -- O Secretário , Mangueza 
Ragobá Sinai Quencró . 

G. n . “ 153/1968 . 

( Repeated ) ( Repetido ) 

In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades in 

force , it is hereby announced that Maria Fernanda Peres da 

Costa , resident of Mapusa , has applied on lease for the cons 

truction of house , an uncultivated and unused plot named 

* Temericho Sorvo » , situated at Mapusa and belonging to the 

Comunidade of Mapusa , covering an area of 1000 sq . metres . 

It is bounded on the east by the strip of land to be reserved 

for the road after which lies the land granted to Police , on 

north , south , and on the west by the land of the Comunidade , 

File no . 156/1968 . 

Mapusa , 4th May , 1968. — The Secretary , Manguexa Ra 

goba Sinai Quencro . 
V. no . 159/1968 

7 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330.6 . 

do vigente Código das Comunidades, se anuncia que Maria 

Ferranda Peres da Costa , residente em Mapuçá , requereu 

em aforamento para construção de casa o terreno inculto e 

desaproveitado denominado « Temericho Sorvó » , sito em Ma 

puça e pertencente à comunidade de Mapuçá , na área de 

1000 m², confrontado de nascente com a faixa do terreno a 

ser reservada para caminho depois da qual fica o terreno 

cedido a Polícia , de norte , 'sul e de poente com o terreno da 

comunidade . Processo n.º 156/1968. 

Mapuçá , 4 de Maio de 1968 . O Secretário , Manguera Ra- . 

gobá Sinai Quencró . 

G. n . ° 159/1968 

- 

( Repeated ) ( Repetido ) 

In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades in 

force , it is hereby announced that Ganapat Vasant Sirsat , 

resident of Mapusa , has applied on lease for the construction 

of house , the hilly , rocky , unoultivated and and unused plot 

named « Condicho Sorvo » , part of the lot no. 19 , situated at 

the hill of Corlim and belonging to the Comunidade of Corlim , 

covering an area of 1000 sq . metres . It is bounded on the east , 

west , north and on the south by the land of the said Comu 

nidade . File no . 63/1968 . 

Mapusa , 3rd May , 1968. -- The Secretary , Manguexa Ra 

goba Sinai Quencro . 
V. no . 160/1968 

8 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330 . 

do vigente código das comunidades , se anuncia que Ganapat 

Vasant Sirsat, residente em Mapuçá , requereu em aforamento 

para construção de casa q terreno oiteiral , rochoso, inculto . 

e desaproveitado denominado « Condicho Sorvo » , fazendo parte 

do lote n . ° 19 , sito no oiteiro de Corlim e pertencente á co 

munidade de Corlim , na área de 1000 m2, confrontado de 

nascente , poente, norte e sul com o terreno da dita comuni 

dade de Corlim . Processo n . ° 63/1968 . 

Mapuça , 3 de Maio de 1968 . -O Secretário , Manguexa Ra .. 

goba Sinai Quencró . 
G. n .° 160/1968 

(Repeated ) ( Repetido ) 
liberis 

9 In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades, in 

force , it is hereby announced that Ananda Bicoba Quencro , 

of Mapusa , has applied on lease for the construction of house , 

an uncultivated and unused plot without special name, lot 

no . 156 , situated at Alto of Betim and belonging to the comu 
nidade of Serula , covering an area of 1.000 sq . metres . It is 

bounded on the east , north and west by the land of the same 

lot and on the south by the strip of the same land which will 

de reserved between the land applied and the proposed road 

which leads to the bridge under construction . File no. 83/1986 . 

Mapusa , 30th April , 1968. - . The Secretary , Manguesa 

Ragoba Sinai Quencro . 

V. no . 161/1968 

( Repeated ) 

9 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330." - 

do vigente Código das Comunidades, se anuncia que Ananda 

Bicobá Quencré, de Mapuçá requereu em aforamento para 

construção de casa o terreno inculto e desaproveitado , sem 

denominação especial, lote n . " 156 , sito no Alto de Betim e 

pertencente à comunidade de Serulá , na área de 1000 in , con 

frontado de nascente , norte e poente com o terreno do mesmo 

lote e de sul com a faixa do mesmo terreno que será reser 

vado entre o Lerreno requerido e a estrada traçada que se 

dirige a ponte em construção. Processo n .° 83/1966 . 

Mapuçá , 30 de Abril de 1968. —O Secretário , Manguexa 

Ragoba Sinai Quencró . 

G , no . 161/1968 . 

( Repetido ) 

10 In accordance with the terms and for the purpose es 

tablished in the article 330 of the Code of Comunidades , in 

force , it is hereby announced that Baburau Mahadevappa 

Halvegar , resident of Corlim , has applied on lease for the 

construction of a house , the hilly , uncultivated and unused 

plot comprising in the lot no . 19 , named « Condicho Sorvo » , 

situated at Corlim and belonging to the Comunidade of Corlim , 

covering an area of 1000 sq . metres . It is bounded on the 

east , west and north by the remaining part of the same land 

10 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330." 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Baburau 

Mahadevappa Halvegar , residente em Corlim , requereu em 

aforamento para construção de casa o terreno oiteiral, in 

culto e desaproveitado compreendido no lote n .° 19 , denomi 

nado « Condicho Sorvó » , sito em Corlim e pertencente a co 

munidade de Corlim , na área de 1000 m , confrontado de 

nascente , poente e norte com a restante parte do mesmo 

ye Letrait .. MT+ more vorg 
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« Condicho Sorvo » and on the south by the leased plot of 

Ladu Mhadev Narvenkar . File no . 144/1968 , 

Mapusa , 7th May , 1968. — The Secretary , Manguexa Ra 

goba Sinai Quencro . 

V. no . 164/1968 

( Repeated ) 

terreno < Condicho Sorvo » e de sul com o aforamento de Ladú 

Mhadev Narvenkar . Processo n . ° 144/1968 . 

Mapuçá , 7 de Maio de 1968. -O Secretário , Manguexa 

Ragotá Sinai Quencró . 

G. n . ° 164/1968 

(Repetido ) 

11 In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades in 

force, it is hereby announced that Juliana Filomena Pinto , 

resident of Penha de França, has applied on lease for the 

construction of a house , the hilly , uncultivated and unused 

plot, reserved lot no . 156 , situated at Alto de Betim and 

belonging to the Comunidade of Serula , covering an area 

of 1000 sq . metres. It is bounded on the east , west and north 

by the land of Comunidade and on the south also by the land 

of Comunidade applied on lease by Alfredo Caetano Inocencio 

Mascaernhas, of Sangolda . File no . 80/1968 . 

· 11 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330.• 

do vigente Código das Comunidades, se anuncia que Juliana 

Filomena Pinto , residente em Penha de França , requereu em 

aforamento para construção de casa o terreno oiteiral, in 

culto e desaproveitado , lote reservado n.º 156 , sito no Alto 

de Betim e pertencente a comunidade de Serulá , na área de 

1000 m , confrontado de nascente , poente e norte com o ter 

reno da comunidade e de sul também com o terreno da 

comunidade requerido em aforamento por Alfredo Caetano 

Inocêncio Mascarenhas , de Sangoldá . Processo n . 80/1968. 

V. no . 165/1968 

(Repeated ) 

G. 1. 165/1968 

( Repetido ) 

12 " In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades, 

in förće , it is hereby announced that Felipe Valentino Candido 

Ataide, of Socorro , has applied on lease for the construction 

of a house, the hilly , uncultivated and unused plot reserved 

lot no . 372, situated at Alto of Porvorim and belonging to 

the Comunidade of Serulá , covering an area of 1000 sq . 

metres. It is bounded on the east , west , north and on the 

south by the land of Comunidade ( part of the same lot ) . 

File no . 359/1967 . 

Mapusa , 29th April, 1968. — The Secretary , Manguexa 

Ragoba Sinai Quencro . 
V. no. 166/1968 

(Repeated ) . 

12 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330 . 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Felipe 

Valentino Cândido Ataide , de Socorro , requereu em afora 

mento para construção de casa o terreno oiteiral, inculto e 

desaproveitado , Toté reservado n .° 372 , sito no Alto de Por 

vorim e pertencente a comunidade de Serulá , na área de 

1000 m , confrontado de nascente , poente , norte e de sul com 

o terreno da comunidade (parte do mesmo lote ) . Processo 

n . ° 359/1967 . 

Mapuçá , 29 de Abril de 1968. -O Secretário , Manguexa 

Ragobá Sinai Quencró . 

G , P.* 166/1968 

(Repetido ) 

- 13. In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades , 

in force , it is hereby announced that the organization of 

Ananda Marg , West Bengal, has applied on lease for the 

construction of English School, house for the poor and des 

titute children , hostel and a play ground the hilly , unculti 

vated and unused plot reserved lot no. 156 ; situated at Alto 

of Porvorim and belonging to the Comunidade - of Serula , cove 

ring an area of 10.000 sq . metres . File no. 118/1968 . 

13 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330 . 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que a organi 

zação de Ananda Marg , West Bengal, requereu em afora 

mento para construção de uma escola inglesa , casa para os 

pobres e crianças orfāns, hostel e campo de jogos o terreno 

oiteiral, inculto é desaproveitado , lote reservado n.º 156 , sito 

no Alto de Porvorim e pertencente a comunidade de Serula , 

na área de 10.000 m², Processo n.º 118/1968 . 

V. no . 170/1968 

(Repeated ) 

G. n .° 170/1968 

(Repetido ) . 

Å 

14. In accordance with the terms and for the purpose. esta 

blished in the article 330 of the Code of Comunidades , in 

force , it is hereby announced that Ananta Naraina Gadecar , 

resident of Advolpale, has applied on lease for the construc 

tion of a house, an uncultivated land named « Rainchem Tam 

bol » , belonging to the Comunidade of Advolpale , covering an 

area of 1.000 sq . metres . It is bounded on the east by the 

public road which from Assonorá: leads to Pirna , on west 

by the mines belonging to Sesa Goa , on north by the land 
of Cosme Marcelino de Sousa and on the south by the pro 

perty where in is situated a dwelling of Rogló Gauncar . File 

no . 10/1967 . 

* Mapusa ; 26th April , 1968. -- The Secretary , Manguexa 

Ragoba Sinai Quencro . 
V. no . 172/1968 

( Repeated ) 

14 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330.• 

do .vigente Código das Comunidades , se anuncia que Ananta 

Naraina Gadecar , residente em Advolpale , requereu em afo 

ramento para construção de casa o terreno inculto denomi 

nado. « Raichem Tambol» , pertencente a comunidade de Advol 

pale , na área de 1.000 mp, confrontado de nascente com a 

estrada pública que de Assonorá se dirige a Pirna, de poente 

com a mina pertencente a Sesa Goa , de norte com o terreno 

de Cosme Marcelino de Sousa e de sul com o prédio onde 

existe " à casa de morada de Rogló Gauncar. Processo 

n .° 10/1967 . 

Mapuça , 26 de Abril de 1968 . O Secretário , Manguesa 

Ragoba . Sinai Quencró . 

G. . ° 172/1968 

( Repetido ) 

15. In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades , 

in force , it is hereby announced that Modussudana Purxotoma 

Chatim , of Salvador do Mundo , has applied on lease for the 

construction of a house , the hilly , uncultivated and unused plot 

reserved lot no . 120 , situated at Alto de Salvador do Mundo 

and belonging to the comunidade of Serula , covering an area 

of 1.000 sq . metres . It is bounded on the north by the munici 

pal road which from highway Betim -Mapusa leads to Salva 

dor do Mundo , on east by the leased plot of Rafael Epifanio 

Oliveira , on west by the land of the said Comunidade (part 

of the same lot ) and on the south : by the reserved lot D 

Vadachem Gallum , File no . 136/1968 . 

Mapusa , 30th April, 1968 . The Secretary ,: Mangueza 

Ragoba Sinai Quencro . 

V. no . 171/1968 

(Repeated ) 

15 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330 . 

do vigente Código das Comunidades, se anuncia que Modussu 

dana Purxotoma Chatim , de Salvador do Mundo , requereu 

em aforamento para construção de casa o terreno oiteiral, 

inculto ' e desaproveitado lote reservado n.º 120 , sito no Alto 

de Salvador do Mundo e pertencente a comunidade de Serula , 

na área de 1.000 m , confrontado de norte com a estrada 

municipal que da nacional Betim - Mapuça se dirige a Salvador 

do Mundo, de nascente com o aforamento de Rafael Epifanio 

Oliveira , de : poente com o terreno da dita comunidade ( parte 

do mesmo lote ) é de sul como lote reservado D Vadachem 

Gallum , Processo n.º 136/1968 . 

Mapuçá , 30. de Abril de 1968. - 0 Secretário , Mangueza 

Ragobá Sinai Quencró . 
G. n .° 171/1968 

( Repetido ) 

to 

. 

.. 
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. '16 In accordance with the terms and for the purpose es 

tablished in the article 330 of the Code of Comunidades, in 

force , it is hereby announced that Maria Damascena de Sa e 

Almeida , of Mapusa , has applied on lease for the construction 

of house, the rocky, uncultivated and unused plot , comprising 

in the lot no . 1173 , named « Oiteiro Redor de Avolgale » , si- , 

tuated at Alto of Mapusa and belonging to the Comunidade 

of Mapusa , covering an area of 1000 sq . metres . It is bounded 

by all the sides by the land of the said lot . File no. 149/1968 . 

Mapusa, 8th May , 1968. - The Secretary , Manguexa Ragoba 

Sinai Quencro . 

V. no . 176/1968 

( Repeated ) 

16 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330 . 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Maria 

Damascena de Sá e Almeida , de Mapuçá , requereu em afo 

ramento para construção de casa o terreno rochoso , inculto 

e desaproveitado , compreendido no lote n.º 173 , denominado 

« Oiteiro Redor de Avolgale » , sito no Alto de Mapuçá e per 

tencente a comunidade de Mapuça , na área de 1000 m2, con 

frontado por todos os lados com o terreno do dito lote . Pro 

cesso n . 149/1968 . 

Mapuça , 8 de Maio de 1968. - O Secretário , Mangueza Ra 

gobá Sinai Quencró . 

G , nQ° 176/1968 

( Repetido ) 

17 In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades , in 

force , it is hereby announced that Premananda Ragoba Va 

laulecar, resident of Onçabata of Mapusa , has applied on 

lease for the construction of house , the hilly , rocky, unculti 

vated and unused plot named « Oiteiro Redor de Avolgale » , 

part of the lot no . 173 , situated at the hill of Mapusa by the 

western side of land belonging to the heirs of Lucindo Faria 

and belonging to the Comunidade of Mapusa , covering an 

area of 1,000 sq . metres . It is bounded on the east, west , 

north and on the south by the remaining part of the said 

hilly land of the said Comunidade of Mapusa . File no . 153/1968 . 

Mapusa , 8th May, 1968. The Secretary , Manguexa Ra 

goba Sinai Quencro . 
V. no . 178/1968 

17 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330 . 

do vigente Código das Comunidades, se anuncia que Prema 

nanda Ragoba Valaulecar , residente em Onçabata de Mapuca . 

requereu em aforamento o terreno oiteiral, rochoso, inculto 

e desaproveitado denominado Oiteiro Redor de Avolgale » , 

fazendo parte do lote n.º 173 , sito no oiteiro de Mapuçá do 

lado poente do terreno pertencente aos herdeiros de Lucindo 

Faria , e pertencente a comunidade de Mapuçá , na área de 

1.000 m *, confrontado de nascente , poente , norte e de sul com 

a restante parte do dito terreno oiteiral da dita comunidade 

de Mapuçá . Processo n .° 153/1968. 

Mapuçá , 8 de Maio de 1968. O Secretário , Manguesa 

Ragobá Sinai Quencró . 

G. n . ° 178/1968 

( Repetido ) 

- 

( Repeated ) 

18 In accordance with the terms and for the purpose esta 

blished in the article 330 of the Code of Comunidades in force, 

it is hereby announced that Gangabai Morajkar, widow , 

resident of Cunchelim of Bardez , applied on lease for cons 

truction of house the plot of land named Codpacho Vall» , of 

Cunchelim Comunidade , in the area of 500 sq . metres . It is 

bounded on the east by the land of the Comunidade , on the 

north by the leased plot of Madeva P. Mulic , on the south by 

the leased plot of Rosa Isabel Mascarenhas and on the west 

by the leased plot of Ana Graça Trindade . File no . 158/1968 . 

Mapusa , 13th May , 1968. — The Secretary , Manguesa Ra 

goba Sinai Quencro . 

Y. no . 183/1968 

18 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330.• 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Gangabai 

Morajlar , viúva , residente em Cunchelim de Bardês, reque 

reu em aforamento para construção de casa o terreno de 

nominado « Codpacho Vall » da comunidade de Cunchelim , 

na área de 500 m , confrontado de nascente com o terreno 

da comunidade, de norte com o aforamento de Madeva P. 

Mulic, de sul com o aforamento de Rosa Isabel Mascarenhas 

e de poente com o aforamento de Ana Graça Trindade . Pro 

cesso n.º 158/1968 . 

Mapuçá , 13 de Maio de 1968. -O Secretário , Manguexa 

Ragoba Sinai Quencró . 

G. n .° 183/1968 

19 In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades in 

force , it is hereby announced that Vassu Ananta Pandre , 

resident of Canca , has applied on lease for the construction 

of house , an uncultivated and unused plot named « reserved 

lot no . 6 » , situated at . Canca and belonging to the Comuni 

dade of Canca ; covering an area of 1000 sq . metres . It is 

bounded on the east , west, north and on the south by the 

land of the said . Comunidade. File no . 151/1968 . 

Mapusa , 9th May , 1968. — The Secretary , Manguesa Ra 

goba , Sinas Quencro . - 

V. no . 186/1968 

19 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330 . 

do vigente Código das Comunidades, se anuncia que Vassu 

Ananta Pandré, residente em Cancá , requereu em afora 

mento para construção de casa o terreno inculto e desapro 

veitado denominado «Lote reservado n.º 6 , sito em Canca e 

pertencente a comunidade de Cancá , na área de 1000 m '; 

confrontado de nascente , poente, norte e de sul com o terreno 

da dita comunidade. Processo n.º 151/1968 . 

Mapuça , 9 de Maio de 1968 . - Secretário , Mangueza 

Ragoba Sinai Quencró . 

G. 2 :0 186A1968 

20 In accordance with the terms and for the purpose es 

tablished in the article 330 of the Code of Comunidades . In 

force , it is hereby announced that Nousso Vitol Varconcar , 

of Tivim , has applied on lease for the construction of house , 

the hilly , uncultivated and unused plot named « Oiteiro de 

Danua > , lot no. 400 , situated at Tivim and belonging to the 

Comunidade of the same village , covering an area of 1000 sq . 

metres . It is bounded on the east , north and south by the 

remaining part of the same lot no. 400 and on the west by 

road which leads to Danua . File no 6/1968 . 

20 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330.º 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Nousso 

Vitol Varconcar , de Tivim , requereu em aforamento para 

construção de casa o terreno oiteiral, inculto e desaproveitado , 

denominado « Оiteiro de Danuá » , lote n .° 400 , sito em Tivim 

e pertencente a comunidade da mesma aldeia , na área de 

1000 m ”, confrontado de nascente , norte e sul com a restante 

parte do mesmo lote n .° 400 e de poente com o caminho vici 

nal que se dirige a Danuá . Processo n .° 6/1968 . 

V. no . 188/1968 G. n .° 188/1968 

21 In accordance with the terms and for the purpose es 

tablished in the article 330 of the Code of Comunidades , in 

force , it is hereby announced that Sonko Vitola Sirodcar, of 

Tivim , has applied on lease for the construction of house , 

the hilly , uncultivated and unused plot named , « Oiteiro , de 

Danua » , lot no . 400 , situated at Tivim and belonging to the 

Comunidade of the same village, covering an area of 1000 sq . 

metres. It is bounded on the east and north by the remaining 

part of the referred lot, on south by the land of Comunidade 

21 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330." 

do vigente Código das Comunidades, se anuncia que. Sonko 

Vitol Sirodcar , de Tivim , requereu em aforamento para cons 

trução de casa o terreno oiteiral, inculto e desaproveitado . 

denominado « Оiteiro de Danuá » , lote n .° 400 , sito em Tivim 

e pertencente . à comunidade da mesma aldeia , na área de 

1000 m2, confrontado de nascente e norte com a restante parte 

do referido lote , de sul com o terreno da comunidade requerido 

em aforamento por Lilavati Parsekar , de Tivim , e de poente 
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applied on lease by Lilavati Parsekar , of Tivim and on the 

west by road which leads to Danua . File no . 9/1968 . 

Mapusa , 19th April, 1968. — The Secretary , Manguexa Ra 

goba Sinai Quencro . 

V. no . 189-1968 

com o caminho vicinal que se dirige a Danuá . Processo 

n . ° 9/1968 . 

Mapuçá , 19 de Abril de 1968. -O Secretário , Manguera 

Ragoba Sinai Quencró. 

G. n . 189/1968 

22 In accordance with the terms and for the purpose esta 

blished in the article 330 of the Code of Comunidades in force 

it is hereby announced that Lilavati Parsekar , of Tivim , has 

applied on lease for the construction of house, the hilly , un 

cultivated and unused plot named « Oiteiro de Danuá » , lot 

no. 400 , situated at Tivim and belonging to the Comunidade 

of the same village, covering an area of 1000 sq . metres . It 

is bounded on the east and north by the remaining part of 

the referred lot, on south by the land of the Comunidade 

applied on lease by Nousso Vitol Varconcar , of Tivim and on 

the west by road which leads to Danuá. File no. 8/1968 . 

22 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330.º do 

vigente Código das Comunidades , se anuncia que Lilavati 

Parsekar , de Tivim , requereu em aforamento para constru 

ção de casa o terreno oiteiral, inculto e desaproveitado deno 

minado « Оiteiro de Danuá » , lote n .° 400 , sito em Tivim e per 

tencente à comunidade da mesma aldeia , na área de 1.000 m , 
confrontado de nascente e norte com a restante parte do refe 

rido lote , de sul com o terreno da comunidade requerido em 

aforamento por Nousso Vitol Varconcar , de Tivim e de po 

ente com o caminho vicinal que se dirige a Danuá , Proces 
So. n . 8/1968 . 

V. no . 4190/11968 G. n . ° 190/11968 

23 In accordance with the terms and for the purpose es 

blished in the article 330 of the Code of Comunidades in force , 

force , it is ihereby announced that Jairam Rama Kanolcar , 

of Tivim , has applied on lease for the construction of house , 

the hilly uncultivated an unused plot named « Oiteiro de 

Danuá » , lot no. 400 , situated at Tivim and belonging to the 

Comunidade of the same village, covering an area of 
1000 sq . metres . It is bounded on the east and north by the 

remaining part of the referred lot , on south by the land of 

Comunidade applied on lease by Gunaji Crisna Goundo , of 

Tivim and on the west by road which leads to Danua . File 

no . 7/1968 . 

Mapusa , 3rd February , 1968. - Acting Secretary , Pundolica 

Panduronga Sinai Cacodcar . 

V. no . 191/1968 

23 Nos termos e para os fins do clisposto no artigo 330." 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Jairam 

Rama Kanolcar, de Tivim , requereu em aforamento para 

construção de casa o terreno oiteiral, inculto e desaproveitado 

denominado « Оiteiro de Danuá » , lote n.º 400 , sito em Tivim 

e pertencente a comunidade da mesma aldeia , na área de 

1000 m , confrontado de nascente e norte com a restante 

parte do referido lote , de sul com o terreno da comunidade , 

requerido em aforamento por Gunaji Crisna Goundó , de Tivim 
e de poente com o caminho vicinal que se dirige a Danuá . 

Processo n.º 7/1968. 

Mapuçá , 3 de Fevereiro de 1968. — Servindo do Secretário 

Pundolica Panduronga Sinai Cacodcar. 

G. n . 191/1968 

24 In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades 

in force , it is hereby announced that Gunaji Crisna Goundó , 

of Tivim , has applied on lease for the construction of house , 

the hilly , uncultivated and unused plot named « Oiteiro de 

Danuá » , lot no . 400 , situated at Tivim and belonging to the 

Comunidade of same village , covering an area of 1000 sq . me 

tres . It bounded on the east and north by the remaining 

part of the referred lot , on south by the land of Comunidade 

applied on lease by Rucuminim Kanolcar, of Tivim and on the 

west by road which leads to Danua . File no . 10/1968 . 

V. no . 192/1968 

24 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330 . 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Gunaji 

Crisna Goundó , de Tivim , requereu em aforamento para cons 

trução de casa o terreno oiteiral, inculto e desaproveitado 

denominado « Оiteiro de Danuá » , lote n .° 400 , sito em Tivim 

e pertencente a comunidade da mesma aldeia , na área de 
1.000 m², confrontado de nascente e norte com a restante 

parte do referido lote , de sul com o terreno da comunidade 

requerido em aforamento por Rucminim Kanolcar, de Tivim 

e de poente com o caminho vicinal que se dirige a Danuá . 
Processo n . ° 10/1968 . 

G. n .” 192/1968 

25 In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades 

in force , it is hereby announced that Rucuminim Kanolcar , 

of Tivim , has applied on lease for the construction of house , 

the hilly , uncultivated and unused plot " named « Oiteiro de 

Danuá » , lot n ." 400 , situated at Tivim and belonging to the 
Comunidade of the same village, covering an area of 

1.000 sq . metres . It is bounded on the east and north by the 

remaining part of the referred lot , on south by the land of 

Comunidade applied on lease by Sonko Vitol Sirodcar , of 

Tivim and on the west by road which leads to Danua . File 

no . 5/1968. 

Mapusa , 5th February , 1968 . 1968. — The acting Secretary , 

Pandolica Panduronga Sinai Cacodcar . 

V. no . 193/1968 

25 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330 . 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Rucminim 

Kanolcar , de Tivim , requereu em aforamento para construção 

de casa , o terreno oiteiral, inculto e desaproveitado , denomi 

nado « Оiteiro de Danuá » , lote n ." 400 , sito em Tivim e per 

tencente a comunidade da mesma aldeia , na área de 1.000 m ”, 

confrontado de nascente e norte com a restante parte do 

referido lote , de sul com o terreno da comunidade, requerido 

em aforamento por Sonko Vitol Sirodcar , de Tivim e de poente 

com o caminho vicinal que se dirige a Danuá . Processo 

n .° 5/1968 . 

Mapuçá , 5 de Fevereiro de 1968 . Servindo do Secretário , 

Pundolica Panduronga Sinai Cåcodcar . 

G. n ° 193/1968 

26 In accordance with the terms and for the purpose es 

tablished in the article 330 of the Code of Comunidades , in 

force , it is hereby announced that Sonu Arzuna Calgutcar , 

resident of Chapora of Anjuna , has applied on lease for the 

construction of a house, an uncultivated and unused plot named 

.« Deuladi» , situated at Chinvar of Anjuna and belonging to 

the Comunidade of Anjuna , covering an area of 1000 sq . 

metres . It is bounded on the east by the land of Comunidade 

meant for pasture, on west by the public road , on north by 

the division no . 159 of Comunidade and on the south by the 

another division no . 1157 also of the Comunidade . File no . 346 / 

/ 1967 . 

V. no. 202/1968 

26 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330." 

do vigente Código das Coniunidades , se anuncia que Sonú 

Arzuna calgutcar , residente em Chapora de Anjuna , reque 

reu em aforamento para construção de casa o terreno inculto 

e desaproveitado denominado «Deuladi» sito em Chinvar de 

Anjuna e pertencente à comunidade de Anjuna , na área de 

1000 m ', confrontado de nascente com o terreno da comuni 

dade destinado para pastagem , de poente com o caminho 

público , de norte com o talhão n.º 159 da comunidacie e de 

sul com o outro talhão n . 157 também da comunidade . Pro 

cesso n . " 346-1967 . 

G. n . ° 202/1968 

27 In accordance with the terms and for the purpose 

established in the article 330 of the Code of Comunidades , in 

force , it is hereby announced that Deu Raigu Peddiecar , resti . 

dent of Chapora of Anjuna , hais applied on lease for the 

27 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330." 

do vigente Código dals Comunidade's , isse anuncia que Deu 

Ragu Pednecar , residente em Chapora de Anjuna , requereu 

em aforamento para construção de Kasai o terreno Inculto e 
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construction of a house, an uncultivated and unused plot named 

* Deuiadi » , situated at Chinvar of Anjuna and belongting to 

the Comunidade of Amjuna , covering an area of 1.000 sq. 

metres . It is bounded on the east by the land of Comunidade 

mea.it for pasture , om west by the public road , on north 

by the division 0. 1158 of Comunidade land on the south by 

Another division no . 156 of the Comunidade . File no. 347/1967. 

Mapusa , 13th March , 1968. --- The Secretary , Manguesa 

Ragová Sinai Quencró . 

V , no . 203/1968 

desaproveitado denominado « Deulaldi » , sito em Chinvar de : 
Anjuna e pertencente à comunidade de Ainjuna , na área de 

1.000 mº, confrontado de nascente com o terreno da comuni 

daide destinado para paistagem , de potente com o caminho 

público , de norte com o Halhão n.º 158 da comunidade e de 

sul com o outro Italhão na 156 da comunidade . Processo 

n .° 347/1967 . 

Mapuçá , 13 de Março de 1968.-- O Secretário , Manguera 

Ragobá Sinai Quencró . 

G. n . 203/1968 

28 In accordance with the terms and for the purpose esta 

blished in the article 330 of the Code of Comunidades , in 

force , it is hereby announced that Arvinda Ramanath Gawan 

dalker , resident of Onçabata of Mapusa , has applied on lease 

for the construction of house , the hilly , rocky, uncultivated 

and unused plot named « Toliechó Sorvó » , part of the lot 

n .° 17 , situated at the hill of Corlim and belonging to the 

Comunidade of Corlim , covering an area of 1.000 sq . metres . 

It is bounded on the east , west, north and on the south by 

the remaining part of the said hilly plot of the said lot no. 17 

of the said Comunidade of Corlim . File no . 164/1968. 

Mapusa , 17th May , 1968. ---- The acting Secretary , Pundolica 

Panduronga Sinai Cacodcar . 

V. no . 207/1968 

28 Nos termos e para os fins do disposto no artigo 330.º 

do vigente Código das Comunidades , se anuncia que Arvinda 

Ramanath Gawandalker , residente em Onçabata de Mapuçá , 

requereu em aforamento para construção de casa o terreno 

oiteiral, rochoso , incuito e desaproveitado denominado « To 

liecho Sorvo » fazendo parte do lote n . ° 17 , sito no oiteiro de 

Corlim , e pertencente a comunidade de Corlim , na área de 

1.000 m²., confrontado de nascente, poente, norte e de sul com 

a restante parte do dito terreno oiteiral do dito lote n . " 17 da 
dita comunidade de Corlim . Processo n.º 164/1968 . 

Mapuçá , 17 de Maio de 1968. — Servindo de Secretário , 

Pundolica Panduronga Sinai Cacodcar . 

G. 71. 207/1968 

« Provedoria da Assistência Pública » Provedoria da Assistência Pública 

Notice 
Anúncio 

: 29 It is hereby notified that the « Provedoria da Assistencia 

Pública» , is heir instituted by the late Luisa Joaquina Carlota 

de Souza alias Luisinha Carolina Leopoldina Joaquina de 

Souza , from Candolim , wishes to renew the certificates no . 81B 

containing shares nos . 899 to 913 , no . 81A containing shares 

nos . 889 to 898 ; no : 82 containing shares no . 814 ; and no. 83 

containing share no . 915 , of the Comunidade of Candolim ; 

since they are mislaid and then have them transferred in fa 

vour of the said « Provedoria da Assistencia Pública » , as they 

have been donated to the said « Provedoria » . 

“ Any complain against the pretention should be presented 

by any interested party within the legal time- limit and before 

the proper authority . 

Panjim , 18th May , 1968. The Provedor , Ananta Camotim . 

29 Anuncia - se que a Provedoria da Assistência Pública , 

na qualidade de herdeira instituída pela 'finada Luisa Joaquina 

Carlota de Souza , por outro nome Luisinha Carolina Leopoldina 

Joaquina de Souza , que foi de Candolim , pretende renovar os 

títulos n . ° 81B contendo as acções dos n.ºs 899 a 913 ; N.º 81A 

contendo acções dos n.os 889 a 898 , n.o 82 contendo a acção 

do n.º 914 e n . 83 contendo a acção do n.º 915 da comunidade 

de Candolim , por estarem extraviados e depois averbá - los a 

favor da Provedoria da Assistência Pública , visto terem sido 

doados a favor da mesma. 

Qualquer reclamação contra esta pretensão deverá ser feita 

pelos interessados dentro do prazo legal e na estação com 

petente . 

Pangim , 18 de Maio de 1968. – O Provedor , Ananta ca 
motim . 

Gin : 208/1968 
V. no . 208/1968 

« Comunidades Comunidades 

Serula 

30 The abovementioned Comunidade is hereby convened 

for a special meeting at its Meeting Hall, on 3rd Sunday, 

after the publication of this in the Government Gazette , 

at 10 a . m ., in order to give its opinion on the file 

no . 312 of 1967 , in which Hanumanta Ananda Tople , of 

Mapusa has applied on lease for the construction of a house , 

the rocky, uncultivated and unused plot named Reserved lot 

no: 122 , situated at Altö of Porvorim and belonging to this 

Comunidade covering an area of 1000 sq . metres. It is bounded 

on the east and north by the land of reserved lot no . 124 on 

the west by the leased plot of heirs of Amaro de Souza , of 

Porvorim and on the south by a part of land of the reserved 

lot no. 122 , applied . 

Serula , 29th April , 1968 . - The Clerk in charge, Madeva 
Bicu Sinai Mülgaocar . 

V. no . 184/1968 

Mapusa 

31 The abovementioned Comunidade is hereby : convened for 

an extraordinary meeting at its Meeting Hall on 3rd Sunday 

at 10 a . m . after the publication of this notice in the Govern 

ment Gazette so as to give its opinion on the file no. 88/1968 

in which Camalavar . Toli resident. at Mapusa applied on lease 

for construction of a house an uncultivated , rocky , hilly and 

unused plot named « Oiteiro Redor de Avolgale » ; lot no. 173 

bounded on the east , west, north and south by the remaining 

part of hilly land of the said lot of Comunidade , belonging to 

this Comunidade and covering an area of 1000 sq. :metres . 
Mapusa , 13th May, 1968: The Clerk in charge , constancio 

Gomes. 

3: 0 . Vi no . 185/1968 

Serula 

30 € . convocada à supradita comu 
nunidade para se reunir 

nas casas das suas sessões , em sessão extraordinária , no 

terceiro domingo após a publicação deste no Boletim Oficial, 

pelas 10 horas, a fim de deliberar sobre o processo n ... 312 de 
1967, em que Hanumanta Ananta Tople , de Mapuçá , requereu 

em aforamento para construção de casa o terreno rochoso ; in 

culto e desaproveitado denominado Lote reservado n ." 122 , sito 
no Alto de Porvorim e pertencente a esta comunidade , na área 

de 1000 m², confrontado de nascente e norte com o terreno 

do lote reservado. n . 124 , de poente com o aforamento dos 

herdeiros de Amaro de Sousa , de Porvorim e de sul com a 

parte do terreno do lote reservado n .° 122 , requerido . 

Serulá , 29 de Abril de 1968. -O Escrivão, Madeva Bicú 

Sinai Mulgãocar . 

G. n . ° 184/1968 

Μάρυφά 

31 É convocada esta comunidade para se reunir em sessão 

extraordinária na casa das suas sessões, pelas 10 horas no 

terceiro domingo após a publicação deste no Boletin Oficial 

para deliberar o que tiver por conveniente sobre o processo 

n : 88/1968 em que Camalavar Toli residente em Mapuçá 

pede em aforamento para construção , de casa um terreno 

inculto, rochoso , oiteiral e desaproveitado denominado « Оiteiro 
Redor de Avolgale » , lote n.º 173 , confrontado de nascente , 

poente ; norte e sul com a restante parte do terreno oiteiral 

do dito da comunidade , pertencente a esta comunidade na 

área de 1000 m " .. 

Mapuca , 13 de Maio de 1968 . O Escrivão ajudante , Consi 

tâncio Gomes : 

E.Gn. 185/1968 
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Corlim 

32 The abovementioned Comunidade is hereby convened for 

an extraordinary meeting at its Meeting Place on 3rd Tuesday 

ait 10 a . m . after the publication of this notice in the Govern 

ment Gazette so as to give its opinion om the file no. 119/1967 

in which Vamon Govinda Palecar of Arpora of the Bardez 

taluka applied on lease for construction of a house an uncul 

tivated and unused plat named Tolliechó Sorvó bounded on 

the east , west , north and on the south by the land of Comu 

midade, covering an area of 1.000 metres . 

Mapusa , 15th May , 1968. -- The Clerk in charge , Constancio 

Gomes. 

V. no . 194/1968 

Corlim 

32 E convocada esta comunidade para se reunir em sessão 

extraordinaria no local das suas sessões , pelais 10 horas na 

Herceira terça - feira após a publicação deste no Boletim Ofi 

cial plara deliberar o que tiver por conveniente sobre o pro 

cesso n.º 119/1967 em que Vaman Govinda Palecar de Arporá 

do concelho de Bardez , pede em aforamento para construção 

de casa um terreno inculto e desaproveitado , denominado 

Toliechó Sorvó confrontado de nascente , poenite , norte e de 

sui com o terreno da comunidade, na área de 1.000 m2. 

Mapuçá , 15 de Maio de 1968. --O Escrivão ajudante, Cons 
tâncio Gomes . 

G , . ° 194/1968 

33 The abovementioned Comunidade is hereby convened 

for an extraordinary meeting at its Meeting Place on 3rd 

Tuesday at 10 a . m . after the publication of this notice in the 
Government Gazette so as to give its opinion on the file 

no . 352/1967 in which Gurudas Ladu Amercar of Corlim 

applied on lease for .construction of a house an hilly , rocky 

and uncultivated plot named Toleacho Sorvó bounded on the 

east by the land of same Comunidade asked on lease by Data 

rama Quercar , on the west by the land of the same Comuni 

dade, on the south by the land of same Comunidade and on 

the north also by the land of same Comunidade , covering an 

area of 1.000 sq . metres . 

Mapusa , 14th May , 1968 . The Clerk in charge , Constancio 
Gomes . 

P. no . 199/1968 

33 É convocada esta comunidade para se reunir em sessão 

extraordinária , no local das suas sessões , pelas 10 horas, na 

terceira terça - feira após a publicação deste no Boletim Oficial, 

para deliberar o que tiver por conveniente sobre o processo 

n .° 352/1967, em que Gurudais Ladu Amercar, de Corlim , pede 

em aforamento para construção de casa um terreno oiteiral, 

rochoso e desaproveitado denominado Toleacho Sorvó , con 
frontado de nascente com o terreno da mesma comunidade , 

pedido em aforamento por Datarama Quercar , de poente com 

o terreno da mesma comunidade , de sul com o terreno da 

mesma comunidade e de norte também com o terreno da mes 

ma comunidade, na área de 1.000 m² 

Mapuçá , 14 de Maio de 1968. —O Escrivão ajudante , cons 
tâncio Gomes . 

G. n .° 199/1968 

- 

34 The abovementioned Comunidade is hereby convened 

for an extraordinary meeting at its Meeting Place on 3rd 

Tuesday at 10 a . m . after the publication of this notice in 
the Government Gazette so as to give its opinion on the file 

no . 354/1967 in which Vinaeca Rama. Amercar of Corlim 

applied on lease for construction of a house a hilly , uncul 

tivated and unused plot named Toleacho Sorvo bounded on 

the east , west and north by the land of Comunidade of Cor 

lim and on the south by the land of the chapel of Corlim , 

belonging to this Comunidade and covering an area of 

1.000 sq . metres . 

Mapusa 14th May, 1968 . The Clerk in charge, Cons 
tancio Gomes . 

V. no . 200/1968 
Sancoale 

35. It is hereby convened the said Comunidade to meet 

at its meeting hall , at 10 a . m ., on 4th Sunday after the publi 
cation of this in the Government Gazette , to give its opinion 

on a request for the lease of a plot belonging to this Comuni 
dade in plot no . XXIV , approximate area of 3 hectares , boun 

ded by all sides Comunidade, applied by João Batista Jacinto 

Alvaro Visitação da Costa , resident at Margão , consisting file 
no . 2 of 1964 . 

34 Econvocada esta comunidade para se reunir em sessão 

extraordinária no local das suas sessões , pelas 10 horas na 

terceira terça - feira após a publicação deste no Boletim Oficial, 

para deliberar o que tiver por conveniente sobre o processo 

n .° 354/1967, em que Vinaeca Rama Amercar , de Corlim , pede 

em aforamento para construção de casa um terreno oiceiral, 

inculto e desaproveitado denominado Toleachó Sorvó confron 

tado de nascente , poente e norte com o terreno da comuni 

dade de Cortim e ae sul com o terreno da capela , pertencente 

a esca comunidade na área de 1.000 m ” . 

Mapuçá , 14 de Maio de 1968 . O Escrivão ajudante , Cons 
tâncro Gomes . 

G. n . ° 200/1968 
Sancoale 

35 È convocada a sobredita comunidade, para se reunir 

na casa das sessões , pelas 10 horas , no quarto domingo, após 

a publicação deste no Boletim Oficial , a fim de deliberar sobre 

o pedido ae aforamento no lote n ." XXIV , na área provavel 
de 3 hectares , controntado de todos os lados com o terreno da 

comunidade , requerido por João Batista Jacinto Alvaro Visi 

tação da Costa , residente em Margào , constante do processo 

n.º 2 de 1964 . 

G , n . ° 19521838 
V , no . 195/1968 

36 It is hereby convened the said Comunidade, to meet 

at its meeting hall, at 10 a . m ., on 4th Sunday after the publi 
cation of this in the Government Gazette , to give its opinion 

on the file , for the lease of a plot , no . 1 of 1968 , requested by 

Maria Sofia Pinto , of Margão , of a plot belonging to this 

Comunidade, no . XXIV , of area of 3 Hectares , bounded by 

all sides by Comunidade. 

Sancoale , 19th April , 1968 . The Clerk , Sharatchandra 

Vitol Gauncar . 

V. no . 196/1968 
Nadora 

37 The above mentioned Comunidade is hereby convened 

for an extraordinary meeting at the Meeting Hall, on 3rd 

Sunday , after the publication of this notice in the Govern 

ment Gazette , at 10 a . in ., in order to give its opinion on 
the file no. 234 of 1967, in which Caxi, widow of Vitol Apa 

Aldoncar , of Nadora , applied on lease for construction of a 

house , an uncultivated and unused plot named « Naviacho 

Cungo » , lot no. 106 , 2nd division , situated at Nadora and 

belonging to the same Comunidade , covering an area of 

1000 sq . metres , bounded on the east by the lot no . 107, 1st lot 

of Molpicantem , on west and south by the same lot Naviacho 

Cungo , no . 106 , 2nd division and on the north by the reserved 

lot no . XXV, path . 

Nadora , 18th May , 1968 , The Clerk , Narahar P. Sinai 

Zaqui. 

V. no . 201/1968 

36 E convocada a sobredita comunidade , para se reunir 

na casa das suas sessões , pelas 10 horas , no quarto domingo , 

após a publicação deste no Boletim Oficial, a iim de denne ar 

sobre o processo de aforamento n.º 1 de 1964 requerido por 

Maria Sofia Pinto , residente em Margão, dum terreno desta 

comunidade , compreendido no lote n.º XXIV , na área de 

3 hectares , confrontando o terreno por todos os lados com a 

comunidade. 

Sancoale , 19 de Abril de 1968. -O Escrivão , Sharatchandra 

Vitol Gauncar . 

G. n . ( 11916/1968 
Nadora 

37 E convocada a sobredita comunidade para se reunir 

nas casas das suas sessões , em sessão extraordinária , 20 

terceiro domingo, após a publicação deste no Boletim Oficial, 

pelas 10 horas, a fim de deliberar sobre o processo n.º 234 

de 1967, em que Caxi, viúva de Vitola Apá Aldoncar , de 

Nadora , pede em aforamento para construção de casa o 

terreno inculto e desaproveitado denominado « Naviacho 

Cungó » , lote n . ° 106 , 2.a adição , sito na dita de Nadora e per 

tencente à comunidade da mesma, na área de 1000 m , con 

frontado de nascente com o lote n .° 107, 1.º lote de Moipican 
tém , de poente e sul com o mesmo lote Naviachó Cungó, 

n .° 106 , 2.4 adição e de norte com o lote reservado n.º XXV, 

caminho , 

Nadorá , 18 de Maio de 1968 . -O Escrivão , Narahar P. 

Sinai Zaqui. 

G , n . ° 201/1968 

- 

DIRI AN... 
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Gaundongrem 

38 The above said Comunidade is convened to meet in 

extraordinary session on the 3rd Sunday, after the publication 

of this notice in Government Gazette , at 11 a.m., in the 

hall of sessions of Comunidades in order to decide about the 

file no . 1/1961, of plot of land « Chovateamol » situated at 

Corvem , belonging to this Comunidade, requested on afora 

mento basis for cultivation by Xanu Rama Gauncar from 

Corvem . 

Poinguinim , 1st May , 1968 . The Clerk in charge , Balagi 

Bogvonto Porobo Concar . 
C / a 

Gaundongrém 

38 E convocada a sobredita comunidade em sessão extra 

ordinária no terceiro domingo após a publicação deste no 

Boletim Oficial, pelas 11 horas, no local das sessões da 

comunidade , para , reunindo - se deliberar sobre o processo de 

aforamento n .° 1/1961, do terreno « Chovateamol » sito em 

Corvém , pertencente a esta comunidade , requerido por Xanu 

Rama Gauncar, de Corvém , para cultura , na área de 3 H. dia 

Poinguinim , 1 de Maio de 1968 . - O Escrivão encarregado, 

Baiagi bogvonto Porobo Concur , 

C / c 

Particulares Private advertisements 

39 Suresh Vasudeva Camotim Vaga of S. Pedro , an 

nounces that he intends to receive from coffer of the follow 

ing Comunidades the amount as the fixed pension of his 

late father Vassudeva Camotim Vaga , of the last 10 years 

1958 to 1967 . 

Comunidades of Surla Rs. 207-80 Ps., Sirigao Rs. 188-80 Ps., 

Mulgao Rs. 103-80 Ps., Pissurlem Rs. 75-58 Ps. and Cotombi 

Rs. 43-50 Ps. 

Anyone who has a claim should present it in the competent 

office within the time limit established by law . 

39 Surexa Vasudeva , Camotim Vaga , de S. Pedro , filho 

legítimo de Vassudeva Camotim Vaga de S. Pedro anuncia 

que pretende levantar do cofre das seguintes comunidades 

a importância proveniente de pensão fixa do seu finado pai 

Vasudeva Camctim Vaga , dos úrtimos 10 anos desde 1968 
a . 1967 . 

Comunidade Surla , Rps . 207-80 Ps., Sirigão, Rps. 188-80 Ps., 

Mulgão, Rps . 103-80 Ps., Pissurlem , Rps . 75-58 Ps. e Cotombi 

Rps . 43-50 Ps. 

Os que queiram reclamar o devem fazer no prazo legal e 

nas estações competentes . 

G , n ,° 175 1968 V. no. 175/1968 

Bento António Aleixo Francisco Marta da Imaculada 

Conceição de Souza Eremita by other name Bento António 

de Souza Eremita from Calangute , wishes to receive from the 

treasury of the Comunidade of Calangute the sum of Rs. 

229-24 Ps. of the dividends of 22 shares for the years 1966 

and 1967 belonging to his late father , Hipolito Cassiano Pie 

dade de Souza who was from Calangute . 

Those who wish to lodge a complain , should do so , before 

the competent authorities , within the legal time limit . 

V , 10. 187/1968 

40 Bento António Aleixo Francisco Marta da Imaculada 

Conceição de Sousa Eremita por outro nome Bento António 

de Sousa Eremita de Calangute , pretende levantar do cofre 

da comunidade de Calangute , a quantia de Rips . 229-24 Ps . 

de dividendos de 22 acções dos anos de 1966 e 1967 perten 

centes ao seu finado pai, Hipólito Cassiano Piedade de Sousa , 

que foi de Calangute . Quem quizer reclamar contra esta pre 

tensão o faça nas estações competentes dentro do praso 

legal . 

G. 2.9 187/1968 

41 Paulo Mario Roque Santana Barreto , from Cansaulim , 

announce that he desires to renew titles no . 120 ( 1.* to 5.º 

shares ) of Utorda Comunidade, and title no . 1238 ( 1.9 to 5.º 

shares ) of Comunidade of Majorda , belonging to his late 

father Antonio Custodio Barreto, for the purpose of loss of 

same titles . 

Those interested should claim before the competent office 

within legal time limit . 

41 Paulo Mário Roque Santana Barreto , de Cansaulim , 

anuncia que pretende renovar os titulos dos n.º 120 compreen 
dendo 1.º a 5.º décimos ( cinco acções da comunidade de 

Uitordá ) e titulo n.º 1238 compreendendo 1.º a 5.º décimos 

cinco acções da comunidade de Majordá , pertencentes ao seu 

finado pai António Custódio Barreto , que foi de Cansaulim , 

a ele aplicadas numa escritura , visto estarem desviados. 

Os que queiram reclamar contra esta pretensão , o façam 

dentro do prazo legal, e nas estações competentes. 

G. 2. 198/1968 V. no . 198/1968 

42 Antonio Bragança , of Calapor announce for due pur 

pose that he desires to collect the jono of Rs. 66-60 Ps, of 

the yeans 1966 and 1967 belonging to his late father in law 

Caetano João Pegado from Calapor. 

V. no . 204/1968 

42 António Bragança , de Calapor , anuncia para os devidos 

efeitos que pretende levantar do cofre da comunidade de Mo 

rombim -o - Pequeno a importância de Rps . 66-60 Ps. de jonos 
de 1966 e 1967 do seu finado sogro Caetano João Pegado , que 

foi de dita de Calapor . 

G. n . ° 204/1968 

43 Teodora Irene Erolina Furtado, widow of Caetano Fran 

cisco Gustavo Rodrigues , from Navelim of Salcete Taluka, 

hereby announces she wishes to transfer 20 shares of titles 

nos . 4.523 and 4.524 of ten shares each of Margao Comuni 

dade , and one share of titles no . 429 of Comunidade of Chin 

chinim , belonging to her late hur: hand Caetano F. G. Rodri 

gues with prior renewal of certificate . The same titles were 

applied in the inventary which was proceeded on the death 
of the said Caetano and other . 

Any reclamation against the above said is to be made 

within the time limit as present and before the higher autho 

rities . 

y . no . 206/1968 

43 Teodora Irene Erolina Furtado , viúva de Caetano 

Francisco Gustavo Rodrigues , de Naivelim de Salcete , anuncia 

que pretende averdar a seu favor vinte acções constantes dos 

títulos n.o * 4.523 e 4.524 , de dez acções cada um , da comu 

nidade de Margão e uma acção do título n .° 429 da comu 

nidade de Chinchinim , pertencente ao seu finado dito marido, 

e bem assim renovar os mesmos por estarem desviados, sendo 

as mesmas aplicadas no inventário a que se procedeu por 
óbito do dito Caetano e outros . 

Quem se julgar lesado , reclame no prazo legal na estação 

competente . 

G. n . ° 206/1968 

GOVT. PRINTING PRESS - GOA 

( Imprensa Nacional -— Goa ) 

PRICE — 67 Ps . 


